
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Gl. Åby dagtilbud 
 
Onsdag dato kl. 19-21.30   
Henrik Hertz Vej 64E  
 
Tilstede: Vibeke Hobbitten, Jonas Perlen, Pelle Heimdalsvej, Anne Solsikken, Toril Nannasvej, Anne B.L. 
Åby,  
Tina Dagtilbudsleder, Trine referent. 
 
Fraværende: Bo Silkeborgen, Jeanette Silkeborgvej, dagplejen (er ikke konstitueret endnu) 
 
Gæster: 
Ordstyrer: 
Ref: Trine Ø. Dahl 
 
Indledning   
 
Vi bruger ca. 1 time på konstitueringen, og efterfølgende 
er der ost, vand og vin, og vi bruger tiden på at lære hin-
anden at kende, samt Tina fortæller lidt om hvad der lig-
ger i at være i dagtilbudsbestyrelsen. Vi slutter senest kl. 
21.30. 
 
Jeg medsender en del materiale om det at sidde i besty-
relsen i dagtilbuddet, og på det første ”rigtige” bestyrel-
sesmøde udarbejder vi et årshjul på vi bruger for arbej-
det. 
 
Jeg glæder mig meget til at se jer alle. 
 
 
 
 
 

  

   



Punkt 
 

Referat Beslutning/handling 

Konstituering af bestyrelsen og datoer for 
kommende møder 

 Konstituering: 
Formand: Jonas fra Perlen 
Næstformand: Toril fra Nannasvej 
 
Kommende datoer for bestyrelsesmøder 2019/2020: 
d. 10. oktober 2019 kl. 19 – 21.30 
d. 20. november 2019 kl. 19 – 21.30 
d. 4. februar 2020 kl. 19 – 21.30 
d. 19. marts 2020 kl. 19 – 21.30 
d. 19. maj 2020 kl. 19 – 21.30 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 9. september 2020 

 
 

  
Beslutninger: 

• Der laves beslutningsreferater til møderne. 
• Bestyrelsesmøderne kommer til at være rundt i de 

forskellige afdelinger på skift. Pædagogisk leder fra 
afdelingen starter med rundvisning med fokus på den 
pædagogiske linje og stærkere læringsfællesskaber. 

• Der bliver ikke oprettet et økonomiudvalg, men punk-
tet økonomi dagsordensættes på bestyrelsesmø-
derne. Der vil også være mulighed for at lave et eks-
tra bestyrelsesmøde. 

• Tidspunktet for møderne er kl. 19-21.30 
• Nyt punkt på dagsordenen: Hvad skal bestyrelses-

medlemmerne tage med tilbage til forældrerådene? 
• Til næste møde tages der billeder af bestyrelsen til 

Intra. 

 
   
   



   

   

   
   

 
 


